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KLAS 5 EI{ 6
Ja we uroÍden oud€Í. Dit is ie rEÍkeo aan hd
lsschijnen van onze jeugdÍdos uit d€ jíen
lEítig in D€ Bleuudotter. ln nr. 1'14 stond
oÍze Ho€d€nclub \ran 1942 en in nr. 1'15
heÍinneringen aan d€ Kokschod in de rnóilisatidÍd en een ído van Kas 5 en 6 in 1943
1944 rÉ rE€st€Í Wiggers. De nanen ondeÍ

Mndt u eÍ e€n bij uw oud€ spulletje§, lad het

de foto op blz. 13 kloppen echts nid dleÍnaal.
Daarqn hieÍmdeÍ de juisle nan€íI.

BLESJE GEZOCHT
Rond'1900 droeg€n roofi§](atholieke woulr',eíl
e€n goudefl bl€sje lan filigrain eÍk rnet ket-

tinkjes aan de haargreíls op
(zie Ídmtje op ware grodte).

hd

vooftoofd

De l€defl \,ian de kledefdrachtgroep GON zou.
in
bezit koínen \6n zo'n

den gÍaag
sieraadre.

hd

Zii kunn€o d8aírÍtee rveeÍ

drrht coÍnpled maken.

ms

ttíelen,

Sjaan van Keker.en-Brouv,Er,
HBnd k Vinkhof 49

071-3615237.

1. Paula

Hegeman,

2. Map

Heg€Ín8n, 3.

GeeÍtje van Duin, 4. Co ds Ruyter, 5. GeoÍtje
Kranenburg, 6. Truide lan der D€yl, 7 en 9.
Jannie en Ndie Smit, 8. Janie van d€Í Nid,
10. Willie Guy{, 11. Jopie Hz8noot, 12. Ldlie
de Ja§, 13. Ridje Wanecke, 14. Janna

Gl6beíg€ír, 15. Co Plug, 16. Suus \an deÍ
Wiel, 17. Marijtje van Duijn, 18. Bdsie
B6tiaaÍrs, 19. K€e6 Bamh@ín,20. Koc de
Ruyter,21. Pim Houwaaíl,22. Jan Bamhoorn,
23. Laie Plug, 24. Jan ,,an der Dey, 25. J8n
KlinkenbeÍg, 26. Jaap Hazenod, 27. Dic*
Hou\'vaaÍi, 28. AÍts Jan Koíbee, 29. Piet
Passchier, 30. Anton \an Duin, 31. Leen
AmmeÍaal, 32. Jan \ran der Niet, 33. wim \ran

d€í Niet, 34. Ke€s Baalb€ígen,35.
HouwaaÍt, 36. iilGter Wbgers.
Pid Psschieí.
FÍeesidaan 24,
2201 EJ Noordwitk.
Fc*o nog eens op pagina 4

Gijs

DE BUURT

Nog eeír kleine aanwlling op de winkds in de

Buurt.
1. Naast Van Riel de kapper zat Mulder de
kleeÍmaker.
2. WaÍnelink de slager zat eerst na6t De Ruiteí. Op dit pand is in de @rlog een brandboín
gevallen. Later heeft Jarnjn er g€zeten.
Naast Van Amerongen, daaÍna J. van
Eyken, zit nog st€eds sinds 1862 bakkefll De

5. Naast Van den EleÍg schoenen, waar nu de
Groko zit, zat eerst Schild mel fruit, daarna
Koelavijn Ínet groenten en fruit, en op de hoek
Hdo \ran der Werf rnet Én banketbakkenj.

6. Naast Jo van Kan zat schoenenhandel
BÍederode en later wijnhandel Vos, nu Mistral.
7. Waar nu A. en

wtt.

P zit hebben de danes Van
Duin jaren gezeten met eefl speelgoed- en
galanterieënwinkel.
8. Naast de rnelkzaak \,/an Van Egmond zat de

4. Naët Ruijs, waar nu restaurant de RuijteÍ

bakkeÍij l,/an Janus

zit, zat voor de oorlog Piet Vink, bijnaaÍn Piet
Lekker Vet, rnd speelgoed en strandartikelen.
N. .lÀ mrl6 nc Í:r^\É. óai Éh h..yviia.-

Johan de Witt.

3.

\an Rodjen.

Leden van Noordwijkse gereíorneede jeugdverenigingen in Volendams kostuum
tijdens een uitstapje naar Volendam.
Van links naar rechts bown: Kees Bamhwn, Rie Knnenburg, Maaften van Duin,
Jaop Duindam, Jannie Kdptëin, Jan Barnhoorn, Leníe van Duijn, GeÍit de Jong,
Annie d€ Jong, Gijs van det Niet.
Middenri: Bed van Duin, Leen van Duijn (Zoete), Wim Hazebroek, Arie Kdptein,
AreN van &r Niet, Gré Bamh@n, Dhk van der Niet.
Voorste dj: Jaap Spaanderman, Kees PILE, Piel de Ruiter (als bleekneusje tijdelijk
in ltlootdwijk), Jdn Barnhoom (Obad), Van der SrF-k (badgast).
lngezonden

hor

Leen van Duijn (Zoete).

FOTO'S
Graag wil ik in Reacties iets Íechtzdten o,€r

was inderdaad niel de mooiste straat van
Nmrdwijk, maa de de gezdligste. lk heb er

de heÍkrnst \an de in BlauwddteÍ 116 d-

nog steeds Írjne herinnerirEen aan. H€el fÍne

gedruKe strandfdos, ing€zonden dooÍ Sjaak
Dèkke..
Deze Íato's

kfilen nandijk uit het fcÍcalbum
van miin oud€Í§, Leeíl \,an Beelen en AaÍe
Hu.enad,. Zii stran ook cp deze Íctos.
Mijn man heefr de Ído s \oÍig jaar brj de
op€niÍE €n de tent@nstdling yan GeíÍit
DekkeÍ o€Íhand(rd aan zijn tr/Eduv',E.
Ook de \ooípeinafdo lan diozeÍde Blau^,dotter h@Íde daarbr.
Marleen Smit-\an Beelen.
DE

KEWEL

E\En een rcactie op de Blauvdotter lan
\oorjaar 2000 bdrefÍende het \,erhaal van
E€s Aartse.
lk rnoet zQqen dat hij in zijn lEíhaal Noordwijk
zeer go€d heefl u/BÍgegElen. Het was l€uk
all€s zo rlBÍ €ns door je g€dachtefl te laten
gaan. Hartelijk dank.
Er is echier een ding wat mij en mín zusters
h^dst: dd hÍ De Keu\,el op zo n deírrgreÍeítde
wijze beschnjft. lk rÀè6t nid d hÍ er \rd e€ns
echt is gs{,eest en bÍ de mensen thuis. lkzeff
eÍt ons gezin uiteraard zijn er g*oÍeo €n
getQeÍt. (Hoogeí\rcí§t-St€en\oorden, familie
\an Len Steen\@rden, de stratenmakeí).
Hd waren indeÍdaad arne Ín€nsen en h€t

rnensen efl zeker nd. maar niet zoals in
Blauvdotter 114 beschÍe\éír. lk zit dil§,vijls
aan mijn schoond@hters te lertellefl o,€r die
tijd, ook o\€í als het \ooÍjaaÍ was tijdens de
schoonmd( eíl wE \ltsn rnoeder naaÍ b€Í
W6senaa. rnGten qn b€dstÍo te halen 0m
de b€dden te \,eÍschonen. Want n€ sliepen
op stÍundrGsen. Maar o\,Eí die achteóuuÍt
g€§proken: ik h€b eÍ in ieder gqial zo,El
gel€eÍd dat ik er een prachtig g€uin aan hó
o,€rgshouden. VadeÍ adjudaÍ , oudste zoon
hooíddficier-v1ieger bij de luchtÍnacht, tu/€€de
zmn serg€ant-Ín4oof, joíEste zoon ei{ren
sofrwarè.bedrijf rÉt zestig man pefiime€I.
Je zi* dat zogenaamde achterbuurten ook
hun \oordel€n hebb€n. ln ieder g€val: ik wrtel
altiid mijn schoondochters en kleinkinderen
beleefd.
o,€r die tijd. V€l gelachen en

Dat

m6t

lel

ik s,€n kwijt, ook nanens

mijn
zusters. lk hoop dat jullie d@Í zullen gaan md
de Blauudcfter, nant ik zil eÍ altijd toch naar
uit te kijken.

Genit

Hoog€í\oÍst,
Roosendaal,

eeÍste parachutist van NooÍdwi,k
(penod€ 194è1950, lndon6lr, rode barÉt).

BESTUURSWSSELING BIJ HET GENOOTSCHAP OUD.I,IOORDWJK
ln esn bomvolle Blauwdotterzaal is dezer

gen afscheid genomen van een drietal

da
bè

stuuÍsleden lan het Genootschap. De heÍen
Leen \,an der Beílt, Beít Houwaart en Jan Heus

,r€Íd dank g€bracht \r@r hA weÍk dat zÍ vooí
de vereniging hebben verricht. Speciaal da
heer Heus weÍd lo, toegezwaaid voor zijn
inzet o,eÍ een gÍod aantal jaren.
Tot nieuwe bostuursled€Ír zín beneíÉ rnewouw Aleid Matzer-van ïlburg en de h€ren
Hans DuindarÍr en Willeín BaalbergeÍr. LaatstgeneÍnde zal als loorzitteÍ van hd Genodschap gaan fungeren.
ln de bije6nkfilst

'r'ieÍd

telEas een aantal plan-

nen door het bestuur toegelicht. Zo zal de
contributie, na een grod aantal jaren, iets

worden verhoogd en wordt een statutenir/íziging \rcoÉereid.Daamaast n€rnt het plan
voor de uitbreiding van het museum vastore
\lllrn€n aan. Het li$ in de bed@ling de BlauwdctterzaSl van een veídieping te \ooízien. H€t
grote aantal wijwilligers dat in het museum
wgrkzaam is, veroozaakt ruimteproblemen.
Deze ÍiiwilligeÍs Ínoden hun w€ík nu in e€n
klein kantooÍt e d tussefl de musaJÍrstukk€Íl
\€Íricht€Í}. Ook de ceÍtilicéring als en landè
lÍk eíkend museum zal de kfiÉÍde tijd de aanÉn bestuuÍ en l€de0 wagen.
Daamaast zal het toekffilstige gebruik van de
watertoren bekeken worden. MogelÍk dat het

dacht

Genootschap, in samenspraak met het ge
meentsbestuur, hierin een rol kan gaan veF
vullen.

§'*r:gt(7Ir]
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Jan RodeÍlburg is vielgeschapen
flink gebouude, ,oÍsche man.
En met z'n Riekie \,omt hij san€n

eíl

een alleínactÍig eardig span.
Cors NmrdzÍ is een knepe kerel
de 'bl€n" van onze ccírpqnie.
Van \,elddienst u,Bt hij hasst gen piotsn
maar vÉl lan d6 econcÍnie.......

det sqns rake zdt€n
agressieÍ, doch \r@r de rest.
Begrijpt hl van h€t hële dieílstdoen
eo al dien o.Ein ock geen pest.
Jan Ko€ne

È

Pi4e is een aaÍdig vaÍÍje
dat hï seígs:nt $,eíd is gduk.
Als hij A weht zit maakt hrj diMls
Klein

een alleraardigst schilderstuk.

Wim GrsEÍl is de gÍootste kbis
die rondspíngt in dit tran€Ídal.
Een kGthuis rn€t vier knappe gri€ten
lvat déér nog eens \€n kcínen zal.
Jan Diepenheim kan eigÉnwijs doen
\,Írgens de laandÍig is hij g€k.
HÍ b niet kr/8d, ma{ r/ar ziln l€€friid
he€ff hij een ,,Ed te grco€ bek,
Lou Veltmqrer is onze baby
neÍ\,euE en nog te khin.
Om "bie/ en 'klaÉ" uit te drinken
maar ..... liÍnonado vindt+ fín.

hÍ is

Van Kremer gEn bijzoírderheden
hij is de "\akman' \an ons stel.
Dan koÍn je zéker in de hel......
Laat Ru rran Dijk nu maar gelvooír d€)
en biiiden d hij blí\ën kan.
Want bij de 'staf is 't ook geen prdjé
deeÍ $/€{en wè nu elles van-......

19§/1

0

6

Henk Hartog zie je nid zm dil$ ,ijls
maar 't is É{1 heele beste \Ént.
Vooral de "pd rnet vaseline'
is bij ons Henkie lr,elb€kend.

Voor Cleíneos kan ik geen wgoIden vinden
hÍ is de grcdste boercnl...
Een beetje b3ng en niet doortasteod
niet wat je

noeÍt een "flinke"

knul.

dez6 h@ít bii 't kdeÍ
\.an onze derde compagnie.
Maar .... bo/en alles zijn v',€ vÍiénden
Ook schrii\€í

met v,edezijdsche syÍnpathie.......
NooÍd$/ijk, maaÍt 1940
RieÍr de Gelder.

De tnm op

&

V@rstrddt ti@ns @n bruiloft. Do k@tsen staan te wachtèn voor het
tnmhuisje. De foto is waarschijnljk uit de
.

jarcn

Op 8 iuni 1951 slond ,lÉt vdg€/d€ beftW h de l,t@ttwijkeÍlzeekant: Een zevsíal
Ímgens van 7 en I jaar oud krw ar vadte wwk e sma€* van te pakl<en om q
va&B of n,oedeÉ naam, d q díe van een an&r familbH, snos,cgic€d te halen
zondet le betalon. Zoals gewcpntjk l§'/am het vdn l$aad d egor. Sr,oÉp, bbnpn

(db weer verk@ht wq*nl chffi&, gabak en tenslofte sba'Étton en biar, wer&n
op deze wlze vefuBgan en ve,volgens Wc@sumee.d. De jeqckle dd&rs weíh|
ec,ter srychJ ei@É# en a,/t hun gamiikan k'ram daanBe eq ei,t&. Dit
vfrNal mc49 vN otfuts en wrrke/hrs een waa,sd1r'4wi,:g zin om iwe kindeíB,t
de|gelijke wqen niet te laÍen hdlon d le wrabekken zottut tuíale van & ou&rs.

Hi6r \olgt een \€Íslag op rijm \an dit gebeureÍr:
jochie van bÍna acht
Het
b€gin juni negentienéénenvijftig. ik w86 nog
en lnls an lw€k \,/an school ziek thuisg€ble!€n. OndeÍ de xd heb ik die dagen dooíg€bracht.

6r

w*

MaaÍ na e€n tiidjé vodde ik nE ! €er wat beter, kre€g van m'n moedeí

Plds

\À.ai snoep.
hooÍde ik wat heíÍie bij de r,o«leur,
z€stal vriendi€s

sl

sl

ff€6 Rierd

zA bij oíts op de

dl

stoep,

Natuurlijk wou ik to€n gëlijk naar buiten en moeder riep: 'Je bent pas ziek getr6t l"
lk dacht all€en nog maar aan m'n kqnuiten, dd interesseerd€ mij op dat mcínent hd rÍt6t,
De€rÍ z,d.€ír ?8, m'n wigndjer, LeeÍÍjo

En J8n van

Rdieí| md z'n

Crdneí en beide broeíqB Tilburg, BeÍt en Aà.

kleine zusje eír

md zn allen rad(gl we

tsr

aan do

pÍd.

Van all€s kop€n, zoírder gdd, ld( ons ud 8eídig en wij besloton om dil dan ook te den.
Je boodschappen opschrij\ën loor familie, dat kctte ons g€en p€n.

Bij Wiecherink 'kochten " \,tE \€íse blosnen, die lr8rd€n a,€n later doo ,eIkcht.

We k€gen hongeÍ, wild€o graag wat €t€n. Brj bakkeÍ HQaÀoning stroogrdels "g€l(ocht'.
Bij DiÍk de SpÍEarw kochten víe sigflgten. 't ls \ioor m'n ope, U t/vs€t rvd wie dd b.
E\,en daatna bij CspeÍs in de Bfitstr8at, daar zd€fl ,r',8 aan de g€bakk€n vis.
Zo watd eÍ blj bankdbakker Van W€ly \oor all€ínaal slsgrooírEebak g€kocht
en dat g€bak smad(e toch zó hëíÍk, teruijl u€ wisten det da echt niet mocht.
Van al dd €t€o r,!,eíden ,,r,e dorstig en ging€n naar kruileíÍeí PoÍtigr.
We wisten ook ziin \ëílrorr',en te winnsl eír kochten alleínd een potie bier.

BÍ bd«er E.L, de Witt kreeg Ínen aÍgwaan €o wÍ rend€n de deur uit, zoírdeÍ
Thuisg€komen kregen

',!è

ko€k.

de politie op b€20€k.

We m6ten op hd bureeu \.eÍschijn€n, nid t€gelïk, een ieder ging allen.
"Die spulleJ| mo€( j€ zeker terugb€talenl", dat zei m'n mo€der, op de $,eg eÍhe€í1.

Ze \€íldde od( dA kindeíen rnei eeíl straÍblad ni€t eííOÍer€n mochten n€ar eeo
land.
Íerwijl ik vroegeí \aak zei: Als ik groot ben, dan ga ik eínigÍBí€n naar €efl héél

hël \ër

\€r

land".

8

We liepen snel naar het begin \En de Pid HdnstÍaal, naar hd politióureau, ik uÍerd
en

m6t

behoodijk bang

r,eítdlen h@ het zó \€r was gekqnen. lk zag rne al zitten in 't gevang.

't Vid achteraf best rnee, rnaar rve mo€sten wel belo\,en, dat uie zoids n@it rner zouden
doen,

De ag€nt zei: "Boodschappen

dGr

roor een anèr, primal, maar !\él bdalen, contant
poen.

Eén \,/an de dadeís:
C.H. \an der Nist te Katwjjk.

k

bm

gaat hbr over de Westeindebrug vwaan in

&

Vwstraat.

nH

18 Januld ígO2
Donderdagmoígen 16 januan strandde vijl
pd€ír beítooÍden hd doíp hd stooínschip
"Offénb8ch" kqnende \/En Java ntet b6teínming naer AÍnsteÍdaín, met een lading b€staando in hoddzaak uit zih,eí€Íts, tóak,
kcffie, suiker eo stukgcd€r€n. De r€ddingbod was weldra ts pladse €n koc zee. Hd
bl€ek eÉnriel dd de bsnanning van hd gestrand€ schip aan booÍd r,reflschte te blij\€n.
Neg6n sleÉpbodeo waGír spo€dig aaftl,€zig
en trschtten bij hoogwEt€r ta,ergeefs de

leaÍtuiFr, die daaíloor gduuÍd rrcíden, te

"Offonbsh' aÍ te sl€p€í1.
Gist€í$a,and lvEíd ÍrEt het l6sen d€í

bod w6 als vdgt Jan CrarEr (bodsmàn),
Jecó Plug, Jan Plug, Jan Plug Jzn, M.
Arnmsad, D. AIníEÍaal, H. ll€íÍnans, S.

ladirE

Én aa\rírg

g€Ínaakt. VsschdÍl$è

traarondí od( 3 NooÍdwijkschs boÍnschuitefl, zijn daaítc in dienst
vbsch€Ísyaartuig€Ír,

gasteld.
Gisteí€ílavond r,t€Íden d€z€ \rpoí

de NooÍd-

wijksche kust door een slepboot aígdaald
qn \.€Ívolgens, gdaden, naar UmuiÈn gè
sleept te rrcí&o. Ií€n hoQt dat h€t schip
dan \ddo6Ílde zd ijz€íI, cín hd af te kunnon
sle€p€n. Het is
onz6 ze€lui een €6ht
'/oor
buit€nkansje in dezen tijd \an tlet jaar.
Dè "O{fenbsch' behooÍt in HanbuE thuis oíl
werd €eÍst 6n jaar ggled€n g€bouud. Het
schip is 340 \od laíE, 49 \,od breed en 27

\,!d

drep.

lvleír

delde ms rnede dd schip eíl

\€z€k6rd zÍn r,eoÍ
E\,enmin als

,

a\iondgdÍde

anzieíL zd de ldirE wEl gdred rno€feÍr
gdGt tEÍd€n €n dan nog zd het twiibl-

rhiig njn of hd

schip afg$Íacht

k8n

woÍden. Schip 6Ír lading r,EítegemirmÍdigeÍt
€€n weaÍde van eenigs millioen€o.
De b€Ínanning \an da Nmrdwijksche Í€dding.

A

KlinkenbeÍg,
Haesnoot,
Ouindan en A. Crín€r.

2l

P. DuindíÍr,

D.

Januarl

gÉstrande s.s. 'Off€nbach' trok zondag,
mu.ederstaanbaar, geheel NooÍdfliik, en
sr groot aaÍ{al vsnddingEÍr tot zich: H€t
zmnille urEdeÍ bracht daar zd(cr ook h€l
nins toe bii.

Hd

Hd w6 dan

ook den ganschefl daS op den

z€€r,leg een strocÍn van wanddaar§ en
fistseIs diè zich near h€t strand spoedden om

en

kÍkje te gaan ndï€n. we zag€n nog
hd stIand. Van
Nsdwirk tol aan h€t schip, een *tend \an
nimíner zoo\,Ed rnffsctl€n op

lading

3.800.m0.

Índ het

gaan loss€n. H€t achterschip zit hoog leg€Ír
hd strand, rnet h6t \,/oqschip naar zs, in
zuid-'r€stelíke richting; het ',rrBÍkt nu nid,
doch zit b€r'rEgiÍEloG in zijn ing6chuurde
b€dding. Z@ds de tGtand zich nu leat

njn

sieepbooten €r gisteÍenmoÍgen in geslsagd
d6 "Off€nbach' vid te brgngen. lren hefr de
pogingÉn daartoe dan ook gestadd, want h€{
schip blijkt binnen de buitenbank te zitten en
z@\,Él van de a'vars branding en zeegang
gd€d€n t6 h€bbeít, dd hà ÍeÍ, zqnede hd

rcíïafll !,erdv,eoen àjn. Ook is de ank€ísluis door d€n ketting \ran het uitstaande

ank€r g€broken en zÍn d€ platen n h€t
\,ooÍschip door den ketting open qer€ten. Er
siaà op 't oogenblik tien loet water in de
\r@rpi€k en vÈ \,/od in het \oqruim. l.l€t
,€6r is goed en de zee wij kdm, zoode de
'
gd€g€nheid toi b€Íging der lading gunstig is.
Z@\€n is een sleepbod rnet hondeÍd man
van hier \€drokken oín de lading in visscheÍs-

6Ír

1dl98 avaÍtgíl
Én uur g€íxt,
str€ep van rnenschen en daar tussclFn Én
grocÍ aantal fietsen en \oeÍtuigen
all€r1ei
'ran
aàÍd, w8arbrj d€ scheipkarÍen nid in de

Íuim
de

ímÍderheid waren. Aan kiekjes mdcnde
Ínenschefl e\,Bnmin S€brek. De 'Otr€nbach',
qnÍingd lan en lijial bqnín€n €o schokkeí§
rÉ de zeihn in top €ír Ëír viifral sl@boot€n,
l6,Eíde een aaÍdig schoffipd e. llil€n rv6

druk aan het lcsen. Maandagmoígan hefr
mèn opni6u\r/ b€prc€fd hd schip ef te
sl@eÍt maar zonder gelólg. Ínen zal \,\iBl
genoodzaakt ?ijn de lading geheel tB lcsen.
Het g€íucht liep dat de

lióteÍ die zmde aan

zii van het stocÍnschip lag, g€stíand zsr zijn.
Dit bliikt 6[uist i6 zijn daa deze g6teíenmiddag
door en sleepbmt is afg€sle+t. Een gsdeelte der lading, hoofdzd(elijk p€per, is

í0
gisbígl osbooíd gÉoooiJ cíl dhi€r ge
boÍgen, dasr €í gev€ar loor straÍding

ttd

bostond.

rnBldt uii lJmuid€íl \trn gisbÍ€n:
Èi de boot nid \,ld g€kdndl. Wd È h€t
8€hip in $Ësdika Íichtíng g€bracttl,
zit

ltd

schip in h€d€nneht

r,wui§Egam

gl

sr

scJ|eepsl€ngia
ligt nu m€a dsÍr sta€n near

noch uit

u,Ell§,o0í

ir€n

Én

zÉ

b€í€ikbaar.

Er

booíd.

b

\€€l

d
Írs

h€d€ír

lrsít schÍlfr uit Umuid€n rfir ÍrEand{avuÉ:
Bl h€i al díl nirt sqEn d€í bcÍgiÍtg \ien hd
sto(ÍIr3chip 'Otranbeà' din hi€r Ée €È

dijd bgsr & bniEÈs* afll.
elic$bÍ 'Ndioíf È hiÍ dedr mirdeg
ÍrEa ciíca 250 tm copÍdl, rtgt €ír lod€íè
gari\sd, Dit schip h€slt s6dsf zqÉeg Ui

daabii u,€Íl(zsn ziin.

or|b6chdÍJd

zoo.

zinn€n diíEd aí indlmd geinteesad, daar
vl€ltsli€dsn èn $shdk op dËl der sdv{o

Tofi rhl od( h€d6n en b€Íicli hi* {n.
(hel bl€*
'/abch te zin), da & bod
',ríd6

nog

Do

d€ 'Off€íÈ*tt' g€l€gsr, dodt s€d€ít maeG
dagmoígon nEts kunn€n lgden eíl is

Th

g8blsvun.

s li$ €Í gÉr €írk l veílulg rÍEr tÍi d€

'Oíeírbacà' cm

is ldgl.

Zoodre

hd u|g

í naÍ hií cndsuÉg, go6d iG €ír ds zÉ bderd. gEf & 'Nehn'
u,E €r dg€íËr \ía{rle o,r de8 tidiítg.
í $Éd6r hsr ln dd* wrftt sis* v r
GÍoob ElorÍ8Hlng bd(b kr de ti,dlng dd & lading ln e g ulsr fi tEa straíd b
& 'OfÈobedl' niA d krEn, hd sl€+€íl be&ad m€l b*Íi wdEÍl en d€d d§
gesEd u/E dl & lading o,€ítoíd gB gtÍUldbeuoír€íB g$oÍggr sr to Nodrrwik
x,6

@€trrdd(3n

VtOíP€al ll'€íd.
De 8l€€pbooten Simon eír

&

q,Ehp zijn hkr lan

OÍf€nboch brugg€kad. Zj h€bben ds
trcsén modBír l€lgl slipp€ÍI. SiÍïtoo h€€fr
8chd6 sr 8h+jnl«eír, kduitr+ en !rrctlaBingff, H€t saàip (Offeítbadr) b len

{íoídt

opgslagen.

Oe Bl€6pbooten H€reuh, Simon, qÍcbe,
Titan, Hdland€í en As8ist€llt llggm op e
nigon *tand g€í€€d !Ér hd vdg€nè
Sàiide.

Edl d€d lan hd uËrh,ofi is rÉ qr

06 f,erëuías, an van & nagen sb€pbc/€/n de ednr€zb w?ían N & Oííet*€,dt
in 1902. Me sl6,€r is gàbuwd cfw C. t!/dr,É[ & C.a. b tt€/yfia§fo in 1877. Ds
Ha.cules

hd @n wmogen

van 9@ pk
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slepboot hier teÍu99eke6íd.
De Duilsch€ slÉpöod ly'ulcan'

aanla*elík helige prin l€€d, b€'/indt

\ën

de
Nordische B€ígung G€sellschaft te Hsnburg,
is ook hier aangekomefl rn€( oÍdeÍ oÍn hare
diensten aan te tieden.

De "Offenbach" is hedenmiddag half twee vlot
gesleept naar lJmuiden.
za Jrnu!Íl

De 'OÍfenbsh" r€Íd vtot g6l€€pl d@r (b
sleepboden Titan, lbrcul6, SimoÍ! en
Cyslop, die h€t stooÍnschip daama op sbeÈ

ír te 5 uur behouden te Umuiden
hebb€n binnengobmcfit. D€ aan booÍd gÈ
bÍadte poíïpen kunn€ír het binneÍÉring€nde
wder goed
blijlBír. tl€t sct p bl€d
\,Eíloopig r/Ëtggnaàd bij de nian\i,E sluis eír
is opge\aran naar AÍnsteídam,
touw nan6n

rEieÍ

í2

Soptembar í902

J. 8.,

timm€Ímensknecht bij d€n heer

Overm66r alhiar.

was

À

J.

jongstleden

dinsdea\ond aan het hcut lGseÍr e d€
lGplads a8n het w6t€ind€. Hij had daaóii

ziÍ

dch zal wearsciïnkijk
zÍn ertreid $,el niel kunnen

thans tan€lijk wEl,

\.lorloopig
hérvetten.

Daags daaína, \,ensdagmitjde, trof h€izdÍd€ gEzrn u'Eder een ongduk. Do lgjaÍEe
z@ír G., $r€íl(zeín aan d€ Nooítwiilcche
Cons€ftenfsbriek "Anna" alhi€r, vrs bezig
Ínet hd sluitgn \an bussen ínet g€conser\éeíd6 grcnten. Dit g€schiedt rn€t een
Ínachine udk G. B. op dit oogÉnblk
b€diende. Hí ger8dde met zijn link€Íhad in
g€zeg& m*hin€, traaó{ h€ít de duim e{|
sr g€dedte deÍ hand td op sr klein ded na
wwden íg€6n€den. G. krq ook nog €eÍr
zsnuwtevd. D€ uÍond wEs \an di€n aaÍd

dat deze dooí Or. van Nes km
aang€naàd. Ook G. zal \,/ooÍërst

worden

nid kunnen

werken.

De heeí J. irelkeÍt alhieÍ

Mt

in ziin riiwid-

magaziin aen de VooÍstraet ac€tyl€engas\erlichting. OoírdeÍdeavond wilde hij
naar de in hel gastoe6t€l eanw€zige
\roonEad csbid zÈn eíl kwrn daÍle rnd
een lanpi, bii den 96k€td, waaÍin nog
aarmEzig bled(

te ziin, alth{§ ene

pldÍing \olgde. M.

mEt

zÍn€

96
ont-

orl\ooÍ-

het oítg€luk uit te glijden en m€t ziin linkerzij te

zichtighreid mst brandv/onden in het gelaat eÍr

plank€ír, waarbij hij zich

Ean dè haÍd€n bo€ten. ZÍn baard schrcile
heÍn tctaal van 't aaEezicht af. Ot€Íigeos lig)
het mgevd nog b€aÍ€kkdiik go€d aÍ.

vall€ír op

ën sted

emstig b€zeeÍde. Thuisg€kcmeíl weíd gÈ
nee8kuírdigó

huh ingg@dl, €Ír

coír8t+

ieeíde Dr. ran Nes eeíte ÍibbÍeuk. 8., die

De

lM

iksche

t*W,pot

db uj de otrenbach aanwez.t was.
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ln Bldu'r/&ter 102 schre€l

k

eon stukb owr mijn herinnefugen aan

M

LoÍtÉol<,

hd

hdje nr.t visseÍswoni,gen i? do Schoo/straat Vdn mevÍouw l love/lstdd.& Jdtg uit
PunÍBíeN, @n stbltuhl€'r vdn Jan Sni4 ontviE k a€n scll/JolschÍifr nÉt haar

herinrcdwen aan het Lontuk en ongeving. Zi w@tf,e van 1920 tol 1927 in l?Éll pad
SchootslreaÍ 3í, daar waar nu trl anwaiaat M&y Di7< is gtsws,jgd. Hdar lweede
vd&r kapte en s'cl:ÉoÍ hier de Nooídlvikers. Een qeq uit haat hednnedngen:

lk w6 za,€n jaar toen ik \an Zaanddn nar
Noodwijk \erhuisde. Op schod kwsn ik in de
tti'/e€de klas te zitten bij jutfrouw Klqïlp.
Vn€ndinn€tj6 hd ik al gauw, maar de vissecrn€isjG mochten niet zo,€el op s[aa
spelen. Veel viss€ís\4ouv,/en 9ing6n ndten
beten of haring spet€n, de nEisies moesteÍr
dan op hun kleineíe broertjes eÍt zusJes
p6sen. Er was ook een bÍdschooltje waar

de rne€6te vissersÍÍr€isjes hean mGten. lk
ben daar ook nog een w€ek of vier op gè

,rtest, maar hd
kon rne er m€t

's

b€i,/iel

gsn

nte.niets. MÍn rnoedsr

stok rneer naar

te

krijgen.
badgasten; als kind

ZoÍners hxaÍrÉn d€
je daar tegenop. Ze klegdd€n zich
andeG dan wtl in Noordwiik. We gingen naar
schod rÍÉ en wit schort rnd kant er aan. Na
schml werd dat \,oor een boí schort gewisseld. Ook de schognen gingèn uit en ds

keek

kloÍnpen aan.
SMEDERIJ iIOOYEKIND

Van huis naar skand

hd je

aan

je

rechteíhand eefst Van deÍ Putten, e€Ít boer.
Dan kwan de To€koínststraat. op de andere
ho€k woonde de weduwB PasschieÍ, zij had
een groentaMnkeqe. Daarna een riitje kleine
huisje6. VeÍderop was de winkel van Maíjt,
een galanteriezaak. Na de splitsing u/oonde

een natuurgenezeres, mevrouw Ri€rnvis.
Aan de andere kant
de splitsing was hd
'/an
huis \ran Van Duin, de timmeÍman. Hij had vrer

zooÍrs onder wie Kees en Dirk en i,IaaÍten.
Achter pensim Den HollandeÍ was een slopje
waardooÍ je bÍ een paar huisj€s kwaÍn. Een
\an die huisjes !rcd be,uoond doo[ een man
die Hezen 'rteíd genqnd. W€r terug de
Schoolstraat in had je de winkel \ran Van
Asten. Die had
dochters, ik gelooÍ dat eÍ
',eel
later ook nog jongens zijn g€àoren. E\,/en de
Jan Krmnsu@ in, was de srnederij van

Als kind gingen u€ daar graag
kijken. Een grod wur en daar tl,erden de
paerd€n b€slagen. Op de hoek lag€n de
t\rooyekind.

fudeÍijen \,an Paul en Klaas Earnhoom.
Zofis en dochters waÍ€n Kees, Jan, Heiltje
en Bets. Om de ho€k in de Schoolstrad

wmnde ook een BSmhoorn. Eefl dochter \an
heín, ik dacht dat ze Ger hedte, rlEs met een
BaalbeÍgen gstrou$d. Piet en Ger Hsak
dre\,cn in de Schoolstraat, schuin tegsno\,EÍ

ons, een oliehandel en een

kruidenieBeen
bakkeí, maar dat u,Ed ik niet zo goed. Tegeno,eí ons wponden MoqFkind en tante Anna,
zo 'rÍ€d ze dooÍ iedereefl gen€nd. lets
\eíderQ was het huis md een tuin lan boer
Marbus, rnd op hd hoekje \ran de Binnenu€g

wink€ltje. Daarnaast

w8s gelod

ik

e€n kro6gje. Op do hoek van

het

Schreuderslopjè had je dan nog hA winkdtje
\€n ÍUarie van dsr Putten.
Het eÍstè huisje \,/an LqrÈok , /as van Cl€m
Duyrddn rËt zijn vrouw Ditte. Dan l«aín de
faÍnilie Van Roolen, vader
de badman,
en Ínoeder Leunge, de dochters waÍeír
Jansie. Lena. Drna en een zmn. Gijs. Wie in
het derde huisje w@Írd€ lveet ik ni8{ rneer, ik
dach een Van Roon. Daarachter de familie
Plug, Xrijnljebuur de bakeÍ, rnet Honk, Jan en
Jaapje, een íneisje Geer$uur bsioonde het
vijfde huisje, maar hoe haar achteínaam was
b€n ik veÍgeten. Wè er in de huisjes aan de
Sndere kant achter ons huis woonden. u€d
jonge
ik ook niet meeÍ. Hd waren
Ínensen met kleinè kindeÍen. Je kon als kind
heerlijk op hd LoÍnbok spelen. We d€den
tikkertje rondqn de wc, 's die midden op de
dam stonden. 's A\,§nds mocht dat nÉt van de

K§,

ten

b€tt/oneG,

je

hield dan de kleine kindereÍr

wakker. Als je nid madde dat je u€g kwam
kon je de po o\,er je heen kdjgen. Naast ons

huis,

in het trcede

huisje van

LoÍnbok,

í3
vt/ofide do uÍedu$,€ Mr*. Z€ had kindeí€ír
die al d6 d€ur uit uraÍ€ír en nog sl paar lhub,
Thqnas en Jannie, Bij haar wEnde ook en

Frans

\an der Horst, een zsn \En

de

kroegbaas, schuin 8an de o\,Bíkant. Lat€í is
zii naar AÍnh€rn d NÍm€gen v€ílr0kk6.

vErLtitc
Naast Clem Duyndam wes de mand€nmakeÍij

\En Klo6. Hij had dtijd egl nodo hAts

p€l op. lets wÍd€í lag het
blGnbollenbedÍiif r/dl Víl d€í Ni€t. Nog wà
lerd€r !v6 een tu,€€de smed€rij. ik u,Bd
nog dd ik daar Éns langts li€p en h€t
huisrad, ld hd seÍvhsgoed aan toe, buiten

zwarto

stond.

Dd rr€rd &or sr

\,BiliÍEÍrE€stsr
t€ lag ds
Msrokerij \ran Admireal 6ír hd d€ we€nmak€r
Van der Lo àin wBrkplaats. Na*t d€ school
!,vas h€i tiÍrneíb€dÍijf \iaÍr Beít \ao der Wi€|.
Aan d6 andere kant ven de schod siond
boénrnGteísri.oning lan O€ Bo€r. Naast

t€íkoct[. Nog rrEr nar de schod

&

jurfrouw Klqnp, die ik al noem&, kregefl

\,ve

\an jufÍrowv De Ros,€r en d6 ÍnGteÍS
Wiggers, HoelctÍa èn Van B6,EÍ€n l€s. De
tÍaÍn re€d r,oor de schol laÍqs,
die \ffibii

kwan khnÍn€n $,e

*
e & hddcn 6Ír

f\WÍ

Jan Sn en zin lwee& woutv
d&htot, npvrouw Hovenst8d4o JgN.

Àvaairan naeÍ de passei{rs. Achier de
schod u/B Én stuk duin, t è sp6ld€n da
€n gingen €r ínet de Ínmt€r naar plantjes en

vogehËti€s kiiken. J€ mocht dl*n naaÍ
kijken, niets aanrakeír o, plukkeír. T€gsÍro'€r

de schod tvs hd hub \.àl pídcaoí

VsuÍey. Voc 4n zooír leÍden d8a rëd
koden €n anderB vogels g€bracht di€ onder
dè

ter

of olie zEt6n.

rn€t al hó ik een mbezoÍ$b, RjnE t*, in
Nqdwiik g€hàd. M{n rno€deí 6h6 koo hir

A

niet \,\,Enn€n. Na alEn jear Nooídwijk gingen
til,B, zeer tcl mrjn spÍt, teÍW naar Zaandan.

Mijn vder en ik zijn shteÍ nog
geweesl.

lEl

ten4

Tot zo\èí de herinn€íing lan *n tijdelrjke
bev,/oonst€í r,/an Nooídxijk in de jaren
twintig.
Mevrouw Hovensld4e JotE in 1933
villa Ruys.

vs

WilleÍn BaslbeÍgeo.
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J.B. Charies is hd literaire ps€ud$iem lan pÍof. mr dr W.H. Nagd, die tussen 195'1 eír
1975 in NooÍdwijk heeft g6r,oood. zÍn bekendste boek (Vdg het spooÍ teíug) is ook in
NooÍ&rijk g€schra,eo, meÍl(waaIdrg geno€g grotend€els staande aan de bar \lan Hd
Zeepaardje \ran Jae Eneí aan de Grent. Hd kreeg \€le herdrukk6 en is hkrmnd
m€t de rcÍnanprijs lan de std tunsterdan.

sld uan V& lr€t spoor terw q1
hd \aor NmÍdwijkeÍs zeer heÍkenbare ge-

Nagel hefr zich in de mílog als lerzetsstrii
der danig ge'a/Eerd en Volg ll€.t sct,or teng en

afgedruKe

hel later lersch€nen Vdn het kleine kou&

dicfn Suite van

hont ziin da3/. refleclies op. Zijn teleurstelling
en opstrndigheid o\èÍ de \€íriBÍking van de
mÍlog in het nmÍiogse N€d€rland sp€len er
een hoofdrol in. Hij kre€g via prins B€mhard
\,tegens heldhaffig Sdrag llet Certrlcate
C,annatuatim, ond€íekerd door de ldere
presid€nt Eisenholer. Tekenend lDoí N4el
is, dat nadd hii het docurnent had b€keken, hÍ
he('r',Eer inpaKe en Índ eÉn bel€efd brieÍe
terugstuurd€. Een wiend van heÍn uit het
\ezet rnet h€tzelfde ceÍtfiicaat is gratis g+

d

opeÍefd

tcn hij in ÀneÍika

blindedam-

or steking kí€€9. 'Dét is niet g€Íing', schrijft
Charles cynisch.
De Noordwijkse kunstschilder €n beeldhciJ,.€r llenny Bal was efl goede ríiend !6n
Nagel efl beste€dde aandacht aain heÍn in hd
bod{e Nooídlvik en zln kunslenaars. Henny
Bal hÉft loor de achteÍkant van de oíïËlagen
van Vdn het khine kot-& ftont
VoE lÉt
s@r tenrg trdfeflde poÍtretten van Nagel

$

getekend.

cRtt tNoLooG
Nagel was behahé schrij\eÍ, dichter

en

lerzdsman ook een rÍ',serbarstig cimindoog
en als zodanig auteur \ian tt/€tenschappdUke
$€Íken als De funktiea van & vrijl]€,idsst'8t,
Het btrekkolijke van crininafteit, Het wetusduwe tug q De ciminalileit van Oss. Na
za,entien jaar te hebben gei,\€ÍK op uiteenlopeíde gebieden van hd straÍrecht en cum
laude te zijn g€proíIor€erd, v,erd hl eind
1959 benoeod td hoogleÍaar in de crimin€le
sociol{ie en in de pendogie aan de Leidse
uni\érsiteit, wat hij toi zÍn emeÍilaa[ in 1978 is
geweest.
T\,te krcnten uit de pap \,/an het literaire \.rerk

\an deze kleurÍiike plaatsgen@t het

hier

& Zee.
vog het s@t terug besluit h, met zijn
geliefde dr@Ín: 'Daarin beÍr ik christen in
Neo's ciÍsus. Onze kleine groep hesÍt psalmzingend hd schone zanC bdÍedsn. Daar
maken zich de knechten uit de lodefl eÍ! d€
hekken naar de ondeÍaards€ k@ien gaan
wÍd open. 'Kqn HeÍe Jezus, ja ko.n haastilr!'
roept ons sidderende kleine g8zdschap vurtl
naar d6 h€Ínei. Er is aliijd een presbyter bij rnet

eeíl lange grijze baad en een drBrigschone wouw. Dan maak ik mij \an hd
gro€pje Io§ en ieÍwÍl ik het zingefl staak,
b€g€ef

ik mij naar de

ingang rnd de opeír

hekken. Nu haal ik uit de mouw lan miin toga
1 1 m m.-parabellum. De e€rste leeuwn
die azdend naarbuiten trcedt, schid ik
tussen de nog naar hd daglicht knipperende

en

ogen eír dan de

tot de dieÍen op
',olgende,
zijn. Onder dé og€n \an hd als \erlaÍnde
anfitheater 98 ik nu oËr het schone zand
naar de keizerlijke loge, teÍwijl ik En eihandgranaat te \Íoorschijn haal.
Daar zit de pdentaat, oÍnringd door zïn maaÍschaiken, kardinaals eo admiraals. En altïd
word ik wd«er van de angst dat de muur net
te hoog is en de handgranaat terug zal \allen
\rcoí mÍn lpden. lk kies mij dan onmiddellijk
ën andeÍe droqn uit oÍn mí te recreëÍen.
Maar in deze e€rste drooír openbaren zich
mijn angst, mijn oílmacht en mijn oÍlwil.
EENOFROEP
VeÍklaar eÍuit, wet je wilt, slimme l€zer. Als je

wilt; schizofr€nie, maar wat had .ie

zelf
g€daan in mÍn ge\ral? En wd gaan wij nu
d€n? Wij kunnen oírs als vrijwilligeÍ gaan
rnelden bij h€t leger of de v{od. lk kende
ieÍnand die al 65 was onger,eeÍ en bÍ
drukkersplaten stond en zei: 'Als zij ooit
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koÍnen €n mï dood gaan schieten, zal ik ze
aankiiken efl duidelijk zeggsn: 'moordenaar!'
Zrj kwercn en ik b€n er zeker \€n, dd H.N.

WeÍkÍnan h€t nog gezAd he€fl. Of is hd
Íedelijker dat van$,€ge B. en W. nu reeds aan
alb g€zinshodden pistoleÍr w!Íden uitgÈ
rdK, Adat ieder ocit zijn dgen strijd kan
\,eÍen? Misschien zullen wij hEt eenmaal
red€lijk vinden als wij all€Ínaal woÍden opgè
ro€pen om te \ërschÍnen bij da burgerlÍke
stand \an onze g€íneefi€ oín te woÍden
doodgeschoten, morgen te b€ginnefl bij hen
wier naren aanvangen rnd de ldters a tc{ en
Índ d, tussen n€oen uur des \ooÍmiddaga en
vijf uur des naniddags. Wie nid kffit, woÍdt
b€bet, de burg€Ínster. lk zel nid gaan 6Íl
hij zal d€ bode moeten kdIl€Ír haEn, want ik
ben mijn eigen burgeíïeestsr.
lk was en \íedeliarend Ínens, maar to€n de
ooí1og kwam, heb ik, terecht d ten onrechte,
het grs,rcld nid ontlr,ekeö. T€n mze dficieÍen in vieÍ dagen de lBldslageo, r,,/aar z€
!d€ g€í|eríies lang als loorschc{ een zeker
aarEien op genorn€ír hdden, lerloren had-

den, hebben wij, indMduele burgeÍs, hun
stdjd vier jaar laflg \,ooítg€Eet, md €en
hond€rd\oud \€n hun \ëÍliezen. Toen de
rege{ing ons -ierecht, natuurlijkl - had
achteEdaten onder bezdting \,/an €Én afschuwElijke vijand, hebben wij ons 6igen
bd6id in had€n g€noÍnen. lk lad mij de keuze
\€n mijn vijand en de beslissing oíitÍent wat
mï te d€n staa, niel m€er uit handen n€Ín€n.'
Maar

én

ke€r heb ik Nagel ontÍnoel.

waöÍ

EÍl vooÍ mijn onbsvÍ€esde \odeír, geplant
op d6 lerste \Este rand,
dit brGse gele suikezand van 't strand,
§pelt zij ze aan de lieflijke geschenken
waaMm de zilte geur aan haa det denken
aan haír en aan zoËel in haar b€slcteír
dingen:

het wier, eeír Spaanse fles en schelpen
v,raarin de rneermin en de eeu /ighdd
t$i€est€ínmig Ànge,l..l Vi spr€dd, de zoe:
de enige die haar véÍstad b€fl ik.
'lk ben de crzÈ, \Í',eet je nog van Noach?
En de zee \an Jmas,/ ja, die \ran d€ vis.'
DaaÍ \,oer de rimpel !/an een glimlach
oveÍ haar larEs eí! trok v"€er u,eg. Hd is
misschien
niet mooglrjk, maar ik heö hd zef gEh@Íd
en zelf gezieÍV Zij muínelt \,9ort:
"lk was
tapijt r,/an Jezus' \,!€ten,
lie'/e vis di€ J€zus is,' en doet €en
a'lakke rand \an golÍes vrolijk bÍeken
en neuíèn \an grcÉe liele Vis...
'lk ben de zee van euwige \Ergetdheid'

H

waarin Hij (achter Zijnen rug)
de zonden w€ípen zal ken ie het steile fffirulieeeb€d?
'lk ruik de sto€n die de kcter heeí g€zet.'
BeÍi !|an Duijn

Hd gedicht Een suite

!,/an

de Zee is uit de

bundel Zendstation, uitgeg€\,en door De
Driehoek te 's Gra\,eland.

Hd ging

hij de b*ekkelijk bdekenis van dat begnp Hd$rtoonde
Hd ligt er maar aan aar llslke kant je stad,

toeí! o,eÍ tenorisrne,

zei hij. H€t \èrzd in de oorlog bijlooÍh€eld
rri€íd dooÍ de nazi's imrneÍs ook als tenoísrne

gezien. ln zÍn hadnekkige strijd t€gen onrecht

is hÍ zijn le\èn lang in de goede zin \,an hd
lvodd teÍrorist g€bl€\,en.
Tensl€tte: J.B. Chaí€s hidd \àn Noodwiik en
d€ zeè en dichtte Eeí, suile van de Zee'.
Dank, Heíe Jezus, \60r de Zed lk drooÍn er in
en \ècht er med en zij skooÍn goedig d@í

mijn wezen./ Dank, Here Jezus, \,goí de Z€e.
De groene zee is mijn vfiendin
ik rust bij haaÍ en speel er in,

Hd d@r Henny Bal voor Yolq l,eÍ §@or
t6ft,9 wn J.B. chaÍles gdekerÉe poriret.
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,iisdienaarsrelsle: De Dam

,

Boven van loks naat re,chts Jackie Vnk, ?, ?, Piel Rietmeikr, ?, Wíl Faase, ?, piet van Schie, Ft@r
Zalm, ?, Piet HWèv@n, Wl
Wolf, ?, Rinus
Uncpl, ?, JW van &r Zahn, Kaptaan ?, Jan de
On&r van lnks naar rcchts: ?, Wim Wassenaat, ?, Piet Alkemade, Gerard van &n Bery, Van Zuit,l

b

&

't7

n Amsterdam 194 - 19,,,
van der Welden, Theo Teunissen,

Wrn Rietnrliiet, ?, ?, Cees van

M@y.

\

Jaap V6d<ade, Chris vdn der Wéiiden, Hans Utjens.

&t

Wiiden, Piel van

&r
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r@sterà8/én, werd hU tu ddS op l]€l tuk gezet. Dd k8pitek
lidílè zin rf,tje en sofak nElt grwsbn eefi geà€,d. En nd een Un tu@ &ie h
C(dsnaan, gW I keÍa,bi,kb owM, db I ouwe n,gns aÉ/l dufu z@nen, ofi#l
l,€t niet bij zeelui h@d. De nan @n extra nokkio @dam, het ouwe ïrlns e€n
telqrcn, dat is lat 6in& van @n z6nan, db stnatjc,lgpn uil Rofrerdam. U de

In zeltuk en nÉt

Mnk L. 57 jr.

í4 - 5 -

,858, o€Íleden St.

Helgle, dyssnteíie. Op deze wijze $,ordt het
o/€dijd€ír \,an een z€keíe LËflffi Vink. in
de door G. UÍtt€nhout uitgiege\,€n 10 jar€ntafds op h€t o,eÍlijd€o t6 NodrÍwijk, geboeksteafd. 'Db rv6 \,€Í van huis,' denk je dar
onwilEkeuÍil en b€§teedt
\sder geeíl
aandacht aan. ln e€ír \,stoíg€Ír h€kje \ran
de grijze massa kqÏli daama dsnog en \iago

er

tEÍinneÍiÍE naabo,BÍr \an de Nddwiikse
stuurÍmn LaJrens Riet rEireÍ, die in jaruari
1855 in h€t zictÍ yan hd eilaÍd Sl. Helena is
o/BÍled€n en dat he( toch lvd m€Íl$aardig is
dd 3 jsar lder
andeÍe NooÍd^/ijkeí op dd
enzan€ eilaÉ aen zijn einde kfi[. En da!

sr

stuit je op zd(eíe de, Udeí€nd in de inge
kdn€n stukken \an de geíneefite Nooróvijk,
op een brief aÍkomstig \an hd departeÍn€nt
\ien Binn$lands€ Zaken, waardoof de al 140

U Ed. de b€tÍÉkkingen vd| disl
zsnan rnd nin o€rlÍden bekeÍ te Ítiak€ír eír
lerzo€k

a8n hen t€í hsnd te stellen de rnede hierbij
gaende Í€kening Courani, wEaÍuit ondeÍ
aÍÉeÍe blijld, de[ ë opbr€ngst ziin€Í rÉr-

kocirE goedaen

5 SdlillingpÍr mind€r

h€€íl

bedreen. dan tEt bd@p d€r b€gÍaf€nis-

kcten. De StaatsÍaad CcÍnmissaris d€s
Konings in de pro,/incie Zuid-Hdland w.g.
onleesbaar.

SCIftJiEND
De biigevoegde ifteotaÍis \€n zijn
b€zitting€n

aàrdse
èen schrijn€nd bedd ven de
'ÍomaÍische zdltijd.'Ne zijn

ged

zo tqubdde

o,lÍiíden lr,€rden àjn goedeÍen dooÍ

ir€írtit€it kÍijgt. De

de
lelík in h€t
astoíit€iteo \,/an St. H€lèíla
openbaar \,€Íkocht. Op de in de Engelsè taal
geschí€d/€n lijst staan zljn dgeíldqnrnon, eíl
de bij dE \,€íkoop daa\,oq mt\iang€n be

inhold lan de bolruste bdeÍ luidt ab vdg : 'sGra\,€írhage 3 Augustus 1&58. A8n Burgè
m€est€í en WdhoudeÍs \€n Nmí6'vijk. lk
heb de Éí, hieíbÍ td he( g€r,vqe sinde aan
U. Ed. te dcr toekoín€n, e€rË bÍ ht

taalde leísie \/an deze lijst rolgt hier.
Kopie !€n de brj openbare \,Biling \Érïochte
goedeíBn afko[§tig \,/an wijleír zeeínan L.
Mnk, opví€nde van h€t tB ArnsteÍdan g€íp

jar

d0d6 l-€eítd€Ít Mnk

sr

@í-

teÍneÍt \ran Biní!fllaÍËscho Zd(e$

dooÍ

tussankomst ven h€t NedeílaíÉsch Consulaat te St. Helena mtyengefl doodseKe van L.
Mnk, behooíd h€bbende tot de boíranning
vr| h€t schip Anoa Dilna €n deo 14 rnei jl. op
g€z€gd €il
o/€Íl€den. VolgBn§ ingff!ír-

d

n€n b€Íigt bij de r€edeÍs, is d@í den
gezsg\oeÍdeí van ganeld schip \éíklaard,

dat Lsrdeít Vink, di€ laatsEijk als zdlmakeÍ
aam booÍd h€8fr gedieírd, is g€bqeít te
N@ídlvijk€innen op
25 FebÍuaÍi 1801,
zooír ven Claase Coíndis Mnk en Huibeílje
PideÍse de Haas, dat hij bohoofde tct de

ft

RmÍmch Kalhdieke kerk, en !€Ídeí det hij op
zÍn \€ÍlrEen den 9 lvlei des€s jaaÍs, negeos
a ,aíe zk*te te St. Hd€oa aan !,r,el b g€zd. lk

n

dÍagpn, nsusÀaÍig b€schr\,l,l. Da

gistrEde schip Anna D(rne

A

\,er-

de .. rnd

paíij tqnv, €Ík 4 sh. 9 p. Eeí paÍtij
laarzen 1 sh. I p. Een duffel plus en panij
1&58. Een

tabak dc.7 sh. Een paií brcekan Bo h€índen
3 sh. 6 p. B€d en d€kens 2 sh. Oi\€Ísen 2 sh.
I p. Een zak koffE 6 sh. Een kop€í€n keiel 2
6h. Schqgtsíd 2 sh. 6 p. Viif psílijen kl€íBn I
pond 10 sh. I p. Ëen partij di\,eísen 2 sh. Een
kist 7 sh. 6 p.

Tdad

H

3 pood 12 sh. 6 p. Van

dd

gou\i€íníEírt 2,5 % ab
!€ÍgpedirE r,ooí de bij do \,EiliÍ€ g€íraakte
kcten, otuiEl 2 sh., zodat er schoon 3 poÍd
10 sh. en 6 p. vDoí de nab€staandeo o,erble€f. Maar dan ldgt d6 r€keoing v@í de

bedre kÍeeg

uitga!€n die zijn g€ííaaK \,oor de tsaídóe
stelling rar wijlen L. Mr*, $dk bedr4 vaÍr

n
zijn

naiatenschap weíd ígetrokk€o. Vooí
zÍn kist 1 poíd 10 sh. Voor de
b€grafenis en de daarbÍ geÍnadde kcten,
inclusid de dr8gers, 2 pond 6 p. (Hrj hefde
dus niet zeif natr zïn graf te lopen.) Vq hd

hd

maken van

schíj\,€Ír van zijn o,ErlijdensceÍtifrcad in
t'ríea/o{id (0ín zeker te zÍn dat hÍ dood wEs)

p. Hd tekoÍt van
5 sh. zal \eÍÍno€delijk nog u/el op€n staan,
5 sh. Totaal3 pond 15 sh. 6

want ni€t alleen zijn de bewuste afrekenin-

gen bij de gsneeíÍe achtergebls/€o, maar

ook in de uilgaarde stukken r/an dat jasr is
nie(s te vinden o\€Í hd in kennis stellen \,/an
de naaste \,erwanten \,an LeeÍtdert Mnk.

hd deÍde kind !,afl de op I
Noordwijk getrouwden
Comelis Cla6 Vink en Huib€rtje Pieteís de
LeendèÍ't Vink was

januari 1795

te

Ha6.

Hrj weíd op 25 februari '1801 in de r.k
keÍk in de Keíkstraat gedoopt. Blïkens de op
11 februari 18Og in hd doopboek Van de Í.k.
kerk geíegistre€{de doop rran e€n andeÍe
zoon Kornelis, ,rvoonden zij toen nöij hd

raadhuis

te Noordwijk- Binnen.

UÍT NOORDWUK VERTROKKEN

lBl

VeÍmoed€lijk is h€t gezin ni6t
lder uit
NooÍdwijk \€Ítrokken, want in de geboortè,
trouw- en o\€ÍlÍdeostafels \ran Uiittenhod
stean geen nadere g€gev&s bdrBffend6
oJd€ís of kindeÍen, behoudens hd o/erlíden
van Leend€ft, \€Ímeid. Volgens de geraad-

pleegde broonen kr€gen Coínelis Claasz.
Vink eo Huibertje Piders de Haas 6 kinderen;

Janndje, PideÍ, I€endeíl, Trilntje, Jan en
Kom€lis, die tussen 10 dec 1796 €n 1t f€b
1809 te Noordwijk zijn gedoopt. ln hà
o,erlijdensr€gisteÍ 1850

-

1859 van de
gem€ente Noodwijk staat in aKe nr. 52 yan
het jaar 1858: Registry of Deaths in the lsland
St. Helena No. 788. L. Mok. Died 14 may

d

1858,

ss\ rnale, age 57 years. pícf6sion
è\ Anna Digna. Cause d death

mariner,

dysentery. Signature of infoÍmant: VH. Moss.
Door de arnbtenaar van de burgeÍlijke stand
\ian Noordwijk is niets inge\ruld rn€t HÍekking
tot geboode, ouders of andere

gege\€ns o,€r zijn efstarÍrming. Na

enig

spsJÍ\r€ík kon Én beknode stanbooín \ran
Le€fldeít Vink woÍden opgeínaakt. Op 16

januari 1695 tÍouvden te Noordwijk Jan
Janse Vink en Pidemelletje Thln6 van

Smneldd. Uit dit huwdïk v€Íd op I
oktober 1696 uËd€roÍn €e{ Jan Janse Vink
1

geboÍen, die
echt leÍbond

zió

op 22 augustus 1718 in de

md Engsltje Flqis S\,vane\rucht.
We zijn haar in de Blau$ddter al eerder
tegengekoínen als boí€ling in de museumboerden. De door dit paaÍ in 'Het Pand'
\€ílr€kte en q 27 juli 1739 geboÍen Claas
JarBe Mnk ging op 9 januari 1763 een
\ÉÍbintenis a€n met Lenqe Ruijgrok efl zij
Eocreëden Éndrachtig c,e op 28 októer
1769 gebo{en Coínelis Claesse Vink. Gè.
noeÍde Comelis bdoofdè op 1 januari 1795
e€qwtle trouw aan Huib€Ítje Pideís de Haas

en zij op hun banrt \dï,€kten èefi

aantal

kindeIen, oÍd6í \uie z@ír Le€íd€ít die op Sint
Helsna zo droevo &n zijn einde kwarn. Wat
e{ rnet dB o\,Erige leden \6n d€ze familie is

gebeurd, is mij nid bekend. Wat de h€íkoínst
of betekeÍis vàn de naarn Mnk aangaa, géefr
het Wmíd€nboek \,ian de N€deílandse Taal
onder and€Íe d6 lolgende \€Íklaringen. Vlnkl
na:!n \oor de zan$,ogds \ran hd ge§lacht
FRINGILLA. Telens esn beílaming \,soí luizen
en vt«ien, teíwijl 'vinken' ook de minder
vleiende betekenis hedt yan schooiers,
armoedzaaieÍs
klQlopeÍs. Éen zekere

of

Erasmius heeft rond'1650 de Opera P6thurn€s geschraan nid daarin de zinsnede
"Sy zÍn kalissen, vincken, plugg€n, tatdbecken, windtbuyldeÍs, die sy eens by de
\,odden krijgen, slepen sy d+peÍ door de
mostaeít'. Met het Íisico hieÍnee een aantal
NooÍdwijkse starn\adeÍs tégeÍ! de schenen
te schoppen, zou dit in hedendaags lledeílands grof gezegd neeíkfiren @ 'De Vinken
en Plwgen in hd Kalis staan bekend als
kr,r,€bbelende en moddesmijtende windbuilen.' Waar\/an al(te.
HeÍman Schdvis

21

h

BlatNbtter 36, l?€t lredsthu,7:,rcr van 1980, weÉen twee rijnwl met bijnafipn
is een &,b, uilv@'nget ríln, dat ons naar aanleiling vdl &

obedtukt. Maar er

Pht Sjaidin-wn &t Zwan uil f,lootd'tvikethout. Dlt ijn is in nBad 1953 v@rgdagon
@ een ,besÍavord van & l@tdwijkse flut&Eablub. Dikje van der Zwan w@nde
w@ger k llÉ.t *ypdd (schrcudars@.).
ln isreÍ ddp, hd is beteíd,
ls hd zo dat i€d€Í i€der kent.
Maar waagt m6|r naar z'n ware naan.
Dan kijkt nEn u \eÍwo{ded aan.
Want Ouindan, ia wie zà dd. ziin.
lB h€t d6 PÉÍ€l of Ai Prijn.
De D€ddie

sqns d lange Ai.

Ot is he( Jafl Bqn

d GÍs de KÍai.

Zo is het dan m€t iedeÍs \,6n.

Eer enksle uitgezondeÍd

dan.

h

't \crslag $/d ik u nu ga 96!Bí1.
ZÍn \ëleír niet rnër in het l6,en.

TGh is hei $d l€uk qn ens
Hoe

d

tE Y,!Eien.

die rÍÉnsei uoegeÍ h€6tten.

td op 't sp€l gad nu b€ginnen.
Dus Nooítukkers scherpt ut!,€ zinnen.
Bassb Krcd oí DirÍBk & SpÍEuq
Oe LuizeladdeÍ cf de P€u ,.
DiÍ€k \an Naatje en Aj Tck,
De GielpeÍt en de Nogàlok.
Giis de WoÍtel en Fie Sok,
Janus PÍikkeí en Griet KIok.

oe Bacchus, Sloffie eÍt de Rc,
De KGsd, zoae en de Vc.
De Goít, de Gandhi en de Hip,

Ai Gro§, de KateÍ en Engel Pip.
Kees Pieyt, de Kokk€bcr,
Ai Puck de CharÍ€{ en de Snoer.

2.
De Godd€lqe en & l.led,
De XluizefieeÍ €Ír Pià dè Ked.
Kee6 Hun, de Brcge €n BeÍt Kris,

Dé Olft$d, dè ZouteÀ/is.
Jsn de SchijErt an L€un PÍoep,
Jalsie Bas €n LaJn de Wo€p.
Kdtekse Mat

g|

MaaÍEn Ítlok,

De OuwE Mard en

J$sje

Stok.

De Vtjzel, Knappie e.l Will€Ín Pip,

De

Ktflel

€n de Hazdip.

KG

HaÍm€o, de EzaJ eír Stout€ K66,
En Jglsio met dB Hond€Ílíë.

Jar de K6ts en Drmken Drop,
Jan Bqn, hd Lalie m dE Mop.
Jan de Draaier, HarpG en TÍijn & Ko€í,
EÈ PirnqJl en de HeÍ€nboeÍ.

Dè Kokk6, Í$eeíni€l eo Ma*t€n lloos,
De NoÍ, de PH\,o€t en HaÍmpie LoG.
De Obat, de Bobb€Ít eír Ga,B Ra4,
De Lor, Leeí Kuikeo €n de Knae.
iralle Pid eír
Jan Feín en de

KG

de Prak,

Getiktr

Ko€k8bak.

Oe Snonq Kakkie €n A Snd,
Íet€bat, de Md 6n Jff Ot.

Oe

De i,lanB,

é

Kogd €n de Fa,§,

Jdsie Sneík en B€Ítje Smotrs.
Góroed€Ís Puns €n Din€k Ab,
De Lqi€ d€ur eo

J
De

Ks

de

Pe.

Tui, Manrs €0 Wit6 Co,

L€lw. de Keircr

€n Pd«ie Bo.

De Sn€í, Ke66 RopÉ], Aite Li6\Éuif,
Jan de R@a en LeeÍÍje Tiel.
Huig G€bd«€ €íl de Prof6a,
Bild€Íitsie 6n Jan8b Sc't|ed.

n
lld

de Piss€Ít en Jan Drd,
Gijs de Poe€ít do€t een Polje vol.

Ks

Hdl€fE en L€€n dè Nod(,
L€en d€ KÍies, de Sch{'Ebíoek.
De Nijdge
De

ar

Leen de Ar,
Knar.

Od€irar €n Wull€rï{rie

De SchÍap, de Gsbbeí en

A

Prijn,

Hd Zek4e en tflge Tnin.
Ele

Klq€ío( hd Hodd €ít de
en Ade

\

SpaÍ,

n de Schillenkar.

O€ssie Rod6 Pi6t efl Jans Muis,
Will€Ín d6 Jood eÍl de Ouri,E Pruis.
Oe Cmsul en de Danki€ko€k,
eíl JsÍrÍÉje hd opeo boek.
De PikanÍ€íl en de Sho6,
Keeaje Tul eÍ! de Pnkkepo6.
Jan de Wuld(eír eo

D€

Pcaóieí

en

&

Pi4e

Klo€k,
KÍEntenkoek.

De RfiiB Scïar an GeÍÍit B(l,
Jarr d6 P€uk €n Kl€ín Pdd.
Jaír d€ Bul, de a'!ai €n Trijn But,
D€ Reg€bd €n Jaap de Ltlt.
KeeE de DuitseÍ en dë Bid.
De Menios €Íl Pi€t \an Grijze Griet.

06 W'r€k, 86 Blddr €n de Krai,
Jan MaÍBchijn eír LàÍEe Ai.
De Gnuf, de Urk€r en de RG,
BlaulrÍs A €n de Slakk€bc,
Do Bonk. de Tuut en Schde Pid,
Tarn Bok, de BeÍ €n de Hdlàvi€t.

Dií* Schaap, de Rijstbuk en Dq,B. Lct,
De Oaka*, hd V€íl(eír €n Jeb Rd.
De WÍat, JeA So€íÍe €n Klaas Fik,
De Kour,r€ Smid en ds Jonge Brik.
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Jan Oenties, de Taaio en Aaiie Kluif,
Jansie HoÍ€bien €n de Ei€Ístruií.
Dirk de Kuks €íl Ko Kokk€íÍrout,
Jo de N€us sÍr d6 Rog@Í!od.
De Sim, Jan Duimpie €n K€es Kaan,
Dè Rokko eÍ! de Volle M8ar.
Pi€t Leen, de Witto en Jaep Kds,
De Sluizer en Ouv,e Sjors.

Lleíl de Kcter en Jan d9 ru§,
Jan Pauw, Siem Brqn

gl Ni*

de Wds.

D€ Ouu,É Nop €n Emmie Dee,
Pid de Ri€ter eÍ| de Hdiday.

Md*diike Frens, de Han€poca en Jan SoG,
f,lÉl ds Kfittie en Aai Kroc.
Jan Gocffi€, de Klqnp en de Tuut,
De Speld€írslikleÍ €o d6 Bruut.
Dit \flEs hd dan m'n liel publi€k,
lk \,€íg8t aprB8 de Chin€se Biek.
En od( \rEÍgei ik \rDor & gdn,
Jan B€íÍ d6 K€ík€l€ktricijn.
Und j€tí musz euch mal els,
Hi€í h€bb€n $,4 dè ZaÉnkan6.
En ook nog Jan \€n Janndje Schar,

En hdÍen Frans actÍer de ber.
Kop

lan Grie

v

Klaíe €n Kees Uip,
De Kill€bo eít Aarli{, Pïp.

Ai B@hd 6n Jaa Gdje in de buuÍt,
en de Uz€ÍE die in de \,rcrt6 tuurt.
Dit is h€t einde van dit lisl,

Dd u l$Bad \,!oÍdt hoop ik nid.
En daíoín DiÍkÈ rraÍr oín6 LEfl,
ik zeg dan ÍnaaÍ Aut wiai€Ísàn.
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Scrlooy'shaaÍ

le,lam het tW maar zefun vN dal een k@ts nF,t paatde.n d@t de
ratel&. Als ddt dl @ns lÉt geval was k@k iabr tur & ÉÍbn welk

k ll€t títutg zaL Mijn rn@&Í dacht dan te zeggen: "De Hdas
"P'o/.esso/' De Haas w@t* adn h€t eind van &
kan hat niet rrcer zijn, die is
ScrpolsÍraaÍ en wed k die tijd W karos naar zlin paliénten gÉbrac,ht. Het whaal
gaat dat hl het gerij, als dank v@r een ger@zw, van kqwn Emma had gekwen.
Zeket ís in alk geval ddt híj veel klanlen uit hqerc kingw had.
bldngrík r€,rsoí,qB

M."

Abraham Johan de Haas weÍd in '1835
geboÍen als zmn van een lddwactteÍ in
Kd^,ijk en Rijnsburg. ln 1842 \€rhuist hst
gezin naar VooÍschctefl waar \ad€r Do Haas
een bakkerij b€gint. Hl was kenndÍk €n
gede bakker, in 1881 rnaakte Kloo6 \oor zijn
collega en zijn vÍouw een gedicht bij hun 50.

jaÍig hrFBlijksfeest. Daaín spÍeekt hij van de
rn@ilijke jar8n \,/an het \,,eldrvrchtersche en
hun b€teíe tijd in de bakkenj. Zoon AbÍahan
knjd e€fl opleiding als schoermaker €n
begiÍ{, ook in Voqschden, eeíl winkeltje en
een schoenmakeÍï. Al snel echteí gaat hij
zich voor geneeskrachtige kruiden
inteÍ€§sercÍl en begint een kruirenhaÉdtie
in zijn winkd. Uitdndelijk geefl hij de ds en de
best er aal en vestigt zich als kruidendokt€r

in hd

landhuis Habis PoÍkara nabij de

uitspanning De Grcde Vlnk. Dit 'optrdge' rnd
t/erscheidene kameÍs, keukens, kelder§,
stallen en een brodkas wtss oÍnringd dooÍ

een grcte tuin en aan 'tram en wder
gel€en'.

PROFESSOR

De píiafnten stÍornen hi€r toe. Hij laat zich
professor n@ren en zid zich geÍroodzaakt
h,vee wachtkarners te bouwen om de
b€zod(eÍs op te larEsn. Een \ror dieg€nen
dÈ hd nid zo M hadden en loor consult
en krui(Èn een gulden betaald€n en een
wachtkarner \oor de bde[ g€situ€eÍden. En
dà warcn er \Eel. Van lEinde en \€Iïe l$/am

men Ínet haaÍ

of zijn

landelijk !,\€ekblad

g€d in db trjd bij

klachten

naar

VooÍschcten. Een \,eÍslëge\,er \,rEn een
kruidendokteí op

De

ids

"P/oÍgsso/' Oe H€a§

goedige g€zicht."

Nd als bij de

bezoekeÍs stelt De

Ha6 bij heín dè diagnose

andeÍe

(ieis aan de la,er) eo o\ërhandigt heÍn eefl
pak kruki€n. Naast zijn praklijk aan huis
bezEkt hij ock rn€nsefl thuis. Sp€cial in Deíl
Haag had hij hooggepla*te personen als
klant.

de

hd

spreekuur. Hij beschnjÍt
lange grijze haar gaf
eeíwaardigs aan hd scheme, rÍd eeo

Ha6 als volgt Hd

arendsnars looIziene, maar toch vÍienddijk

RECHÏSZAKEN
Ook in die tijd zdten de regulieÍe geneeshereÍl
zich steÍk
tegen de zogenaamde
kwdaa[Ëís. Het spr€ekt dan ook \anzelf dd

af

27
krulJell- en s,oÍÉ€Ídokters ÍegdÍndig \,Er
de rechteí staan. De Ha6 oÍrtkoíÍ daar niet
aafl. Èeír enkele mad loopt dd uil op bdaleír
van eon boete maar soíns loofr het b€ter \,ooí
heÍn af. ln 1911 wordt hÍ door de Haagse
rechtbank wijgesprok€n van het mg€@Ítoaíd
uito€íenen vàr de geneeskunst. Nid dleen hij

was blij

nÉ

deze uiEpraak.

r€chszaal woÍden heín

zooíl op de HaaleÍnÍnerstrad in Ldden te
k@ njn. Zo l€€ff AbÍaham Joàannes de

Ha6

ook na zijn dood nog een tijdje dooÍ.

Willern Badbergen

À in de

na de

uitspraak

blGíneÍr aaÍE€bodeÍl dooí een danlöaÍe €r(patiént. ThuisgekoÍÍren in Voorschct€Ír nrcÍdt
hij in eeo landaueÍ g€zd en maakt hij een
zegdoctd d@r Lellen. Van De Haas woÍdt
ook \€Íleld dat hij edls \,@í de rechter stond
en deze goed had geobseÍ\Éeíd. Aao hd

€inde

\€n de zitting zei hrj te$n

de

eddachtbaíe d8t d€ze Bn een b€padde
aandening l€6d eo dat h, rvdkan wls op zijn
sprc€kuur. Of de Íechter ook is g€ga8n woídt
niet uit de doeks! gédaan.

}IOORI'W|JK

ln de beste jaÍ€n \an zijn le\,en treedt er
\.€NijdeÍing op tussen De Haa6 en zijn
uo(Íw. Hij \cítrekt naar Noo«i'vijk
en !€stiqt
'schodstr;.
zich bij d; Íanilie Risnvis in de
Ook hieí bl€d hij zitn pÍaktrjk uitefenen.
Talloze mensefl Ítet klachten ko.nen bij heÍn
aan de deur. De tram yan kwart \oor n€gen uit
Ldden \,rrEíd de "HaastÍam" geÍt€nd. Op 21
augusfus 1917 koÍnt er oír\€Íwachis, op 82jange leftijd, een einde aan zijn le!€ír. Oe

eo landdíke dag- en $,Ekbladen
beÍichten o\,€r zijn o\,Brlijden. Zo,,Ejl ziin
r€gionale

wouw

als de familie

Ri€mvis plaatst

ad\€rtenties. Ook executeur-testamentair
P.A. de Gq),Er pbAst ad\,ertenties in de
regionale p€rs. Daarnaast n/ordt in de
rcdaction€le kdanmen aadacht aar de dood
Hass

t/an de wmdeÍdokteÍ besteed. De

'ríordt oÍder o,ertileldig6nde belaÍlgstelling in

VmÍschotefl begra\,en. Uit H hde hnd zijn
rxnsen gekqTEn oÍn heÍn de laatste eer te
b€tvijzen. Zijn graf wuïtt rÍret kranseri en
bloeÍnan bedolven. Een haf jaar lateí woídt
het landhuis in VooÍscMen bij Abod en
afslag \,€Ík@tÍ. De kruilen \,/an Oe Ha6
blij\èn ecmeí beschikbaar. De fanilie Rieírvis
laat bij ad\€Ítefltie t/i,eten dA deze op hd

zelfde adres, Schoolstraat 81, zijn

te
!€Íkriig€n. De wEdu'r,e \6n de kruideÍdokter
maaR weÍeldkundig dd de kruiden bij haar

- ': -"rÉ'r
-:-+lri-'
-' . . .' - . I >r:?èè+:s
="
í
-..- ., -, .:

ï'. -í U=tf---

'--'
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Schoo/slraaí 81 (later SchëÍíerstraal).
Hier woonde De Haas in bi de faÍil:E
Riomvis.

2A

Trambaan bij de kruising Heilbe Geestweg

tram in wat nu de Zeestraat is. UÍ,ks op dB p,a8as van het witte huisb stadt nu De
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Wttem Akernade, geboren 5 moi 1859, ovetbden 15 Bpril 1U4, en Agathd
Alders, geboren 2 augustus 1862, ovededen 15 maaft 1922.
lngezorden d<ror C.S. A6ers.
Zi zijn getrouwd op 5 rípi

1887.
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JAS iIET DE BERTA

het ni€uwste lil lan de
kledeÍdrachtgrep GON. Zij is op st@ Índ
haar Msser Jan. Zo le zien hebben ze het
Ria Baks

is

best naar hun zin tijdeos een buitenoptreden
in de BemaÍdus, Sassenheim, waar 6n
Hdlandse dag v€Íd gege\€n.

Ria dra€t de zrlarte jas rnet be{ta. D€ze
japon weÍd doo( \ëd Íssersworjvíeo laní
ciÍca 1890 's zondags gedragefl. De kleur
was medital a,Íart, sqns gekleurd.
Zij hee{t de japoír, naar oJd rnodel, nagernaaK
rnet suth€r{ieke d€tails, zoals de gerimpelde

strook op de bo.st (berta), de Íljn gesmocktrimpdde rok nÉ bezemband ond€raan, de
flu,a,elefl band\,ersieÍing op de rnouw en de
zwarte glaz€fl knoopjes. Ook draagt zii een in
baneo g€§treken mdre ztden schoÍt rn€t ideÍn
dito schoÍtlint met rqd- Verd€í naaile Ria

mooie ondenokken

en ondeóroek

kanten. Gelukkig !àeíd ze daarbÍ dooí

nËl

gede

feeën g$olpen.
Lange zwate 'rdl€n kousen en lq€ la€Ée
schoenen coÍnpldeÍen het g€fieel.
Van haar grodrnoeder erfde Ria hd coÍnpl€te
kapstd, inclusief kantefl muts, ooÍbellen eÍl

granaten ketting

met
goudefl sld. Ze is er dan
ook bijzonde{ lrds
dd
ze hd op deze mani€í kan

e

dragefl. Dat ze gdrouud

is, kuri u zien aan de
kn@p van

H

goruiten

zÍden halsdoekje midden-

\,ooÍ ln hàar handen

eeí!

spooÍmandje. Goede Íeis
Jan eo Ria.

Tekst Sjaan n KekeíeflBroLtwer
Fcno Dick van Rijn.

Tel.07í-3615237

Hel vlssorsech$aar Jan en
Ría in gosprek.
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